
  









  

 



  

  

 






  

  


 

   

 

  


     

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

  





 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

   

  

  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
















 













  



































 







  






 



 



















  



















   

  

  

  

   





  



  

   

    









  




 

 



  
















  



   

   





  














 











  











  



 










 



 







 

 



  



  



 
























 

 

 

  





























  






































  












  



















  
















  







































  





  



  














 



 



 

  

 

 





  















  

      

 















 





  



 

 

 







 

 




   

   

  



  





  







   



 

 




  




 










 


 




  




 





  




















     






   

  
























  



  


















 



 

   

















  








  





  



  















 









































  


























































  

















 







  

  



















  
















 








 



















  





  











  






   















  


























  












   





















  

  

  





 

         

     

          

    







 

















  





 


















       















  




















  





  



  





  




































  

  

















   

  

    



   











  


 





 







 





  
















  







   









�











 



  






 



   



  





  



  





































  







 









   













  



   









  









 








 



  










































  



 �

















 













  















  











 
 






   

  





  



  































  







  







   



















  













  




































  



  





  


































  











































  



 



    



















   

  





  





  




















  





  















  



  





  






  











 

 

 

 



 

 

 

  





 


















 















  



  

  

 









     

  















 











  







      

  








 

  



  

  



 

  



  



  





  













 































  



















 
 







 


  

 
 





  



























  

  







  




















































  



  





  






   






























  

























�





















  









  



























  





































   





  



   







 

 

 





  






  





  





  



  




































  

























  











  


































  

 



 

  



   

   











  

















  















   



















  











  

  

     

  





     



  





  

  





  

  








  

  
 




 

 





  

    

  



  





  


























  




 








  








 












    



   

  





 
 






     

     










  



    













  


 
















   

  

  


  







  

 

   



 





  

 

   

  





 







 





 

 



 





  





  



  


















   



    







 



 

  



   

  

 










 









 













  










































  



   

   















 


















 



 

  













 



 

  



  





  























  






   







   







  












 








 



























  











�









    



































  







�




































  



  











  





  


















  



    



 



  






 



  












 



































 





















  






 











































































  




   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 




 

 

 

 

 



 

 

 

 




  

 

 

 

  











 


 


  







 


 





  







 


































  





  



  






  



 












 









  











  











  

 











  




     

    

    


     


    

    

    


     


    

    


    




 


   


    

 


   


 


   


    


 


   

    

    


 


   


    

 


   

 


   


    


 


   

  


































  





 











 

 

 













 



  






















   

  

 


 

  

 



 

  

 



 








 

 





 

  
















































  

















 



























  


















































  













































  















































  













































  















































  





  





  



  








  












 


 







 








  

  


















      








     













  







 










  



  
















  































  





















 







    

  



 














 















  























 










  



































  





 





 







 

  

 

  

















  


 

























 

  




















 


  


























   

  













     



  

  

  





  



  









�
























  

  

  





 



 





 



 



 





 

  








 



 





 



��

 





 







  

��







  







 





 





 



  





 





 





�� 



 

 











  

 




























  





  



  











































  







  

      

























  















     

 

 

 

 







 




  

 








  























  










 















 







  

 




























 

 

 



  



  

  

 



   

 

   



 









    



  






























  










    

    

 
  


     











   

       

     

  






























    

    



  

  





 

  









 

































   

  

  



  

  



  



  



  



  

 











  


















 





 



















 

  

 






  

       



  

      









      

      



 





  









 








  





  

 





 



 



  





  






 

 












 



   





   



   



  








   



  







   







��

��







  







 



�  �

�  �

�  �

�  �

�

�



�    �

��






��

��



  









�









�


�

 


 












  




























 











 

 


 

  









 

















 







  


























    







   

  







    




  











    




  



 

    

    

 

   

 



 


 

    

    



  



 





   

  



 

       







  

  

 
















  



























 







  


















































  









































  




































  

















  























  















 

















  












  ���


�    �







�    �

�����    �



� �





  

�



 �





  





��









  ��


    













 















  












��



��

����






















�


�






��

��  

 



  





�    �



������


















 







  

















 

 
�

��



�  ���

��

���    ����   �

�  ����  ����   �

���    ���

   ��

  

��

��

��

��

��

��



 

 

����������������



�   

����� 

   





���

  



�

��





  ��

















��

���




�

��

  







  



������



� �� � �� 

� ��  ���











 











�  ��  �

  

 

  



�  �







�  ��  �





















�� 



















 

  



























 







�  � 
�� 



 
 





  



   

  










 

 







  



    

    

    

         

  

    





           











  ��



�    �

�  �

 



�� 

�   

  � 

  



 







































     

  

















 




��







 


��

��

�    �

  

  



 
  

  









��

�  � 

  









  

  

















  

�      �


���

�






   








���





















�









�



  


















� �  �  �  



�       �

���  �

�  ��  ���  �������

�  ��  ��  �� �

�  ��  �



���  

  �������

�    ��  

  



 � 

   �

�    �

 

 � 



















������



  









 














 







 


 









  

  













 

 

�   �  ��  ��  � �  � 



  �



�  �









  








  








 

















�    ��  �

�  �





  

��



��

































  































��



   



 







 

�  �

   



        

          







 



  

 

   











 













  











� �  

   

�    �

  �

�  















 





















   



 �



  



 

















  



  













  



















 















  


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  







  



























 



    


	ٹائٹل
	جملہ حقوق
	فہرست
	تاثرات از محترم محمد یعقوب آسی صاحب
	انتساب
	مقدمہ
	شاعری کا شرعی حکم
	بیس اسباق
	پہلا سبق ، قافیہ و ردیف
	دوسرا سبق ، قافیہ بندی کے اصول
	تیسرا سبق ، اقسامِ قافیہ
	چوتھا سبق ، مقفی جملے
	پانچواں سبق ، شعر کا وزن
	چھٹا سبق ، فعولن
	ساتواں سبق ، فاعلن
	آٹھواں سبق ، فعولن و فاعلن مکرر
	نواں سبق ، فعولن کی مشق
	دسواں سبق ، فاعلن کی مشق
	گیارھواں سبق ، نظم کا طریقہ
	بارھواں سبق ، میری کہانی حصہ اول
	تیرھواں سبق ، میری کہانی حصہ دوم
	چودھاں سبق ، افاعیل و مفاعیل
	پندرھواں سبق ، بحر ہزج
	سولھواں سبق ، تخییل و محاکات
	سترھواں سبق ، پچیس مشہور بحریں
	اٹھارواں سبق ، رباعی اور مثنوی
	انیسواں سبق ، شاعری کی اصطلاحات
	بیسواں سبق ، غزل گوئی
	علم قافیہ
	عیوب سخن
	سوالات و جوابات
	ایک خوب صورت غزل پر تبصرہ
	مفید نکات از محترم محمد یعقوب آسی صاحب
	مفید باتیں از محترم جناب اعجاز عبید صاحب
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